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Zápis č. 4/2017 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 11. 4. 2017 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 11. 4. 2017 do bývalého internetového pracoviště v 

areálu JALTA (v 1. patře, po schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova).             
                       

II. Prezence  
 

Přítomni: Mgr. Luděk Krystýn, Jana Bašusová, Ivan Boleloucký, PaedDr. Josef Borůvka, Michal 

Korec, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, doc. Mgr. Jana Vašíčková Ph.D. 
 

Nepřítomni: Ing. Jaroslav Kuchař, Jana Lipovská, Ondřej Malý, MVDr. František Špruček Ph.D., 
 

Hosté: Simona Boleloucká, Erika Zahradníčková, strážníci č. 129 a 240 – MPO, nstržm. Metelka – 

PČR 
 

Po prezenci zahájil předseda Mgr. Luděk Krystýn v 18.00 hod. jednání komise městské části a řídil je 

po celou dobu jednání. Úvodem přivítal ostatní přítomné členy komise a hosty. V průběhu jednání 

bylo přítomno 8 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

3.1. Byla projednána odpověď na upozornění na dlouhodobou neudržovanost komunikace 

vedoucí okolo bytových domů, ordinací lékařů a lékárny DR. Max na ulici Horní Lán10 a 

Horní Lán 10a. Oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací upozornil vlastníka 

EUROGEMA CZ, a.s. na dlouhodobou neudržovanost veřejně přístupné účelové 

komunikace situované v ulici Horní Lán u bytových domů o.č. 10, 10a, kdy tyto 

komunikace nebyly předány do vlastnictví a správy statutárního města Olomouc, a proto i 

nadále nese veškerou odpovědnost za zajištění jejich správy a údržby vlastník. Zároveň byl 

vlastník požádán o podání zprávy, jakým způsobem bude zajištěna údržba těchto 

komunikací v dalším období. 
 

3.2. Byla podána informace o odpovědi MMO na dotaz KMČ ohledně řešení žádosti zástupců 

Rady školy ZŠ Heyrovského a zástupců rodičů a vedení ZŠ Čajkovského na zřízení 

přechodu pro chodce v ulici Čajkovského u ZŠ a Gymnázia Čajkovského za účelem 

zajištění bezpečnosti žáků školy a jejich doprovodu - OKR provede monitoring v uvedené 

lokalitě a poté rozhodne o dalším postupu. Dle metodiky pro provádění dopravních 

průzkumů je nejvhodnější tyto průzkumy provádět v měsíci duben, květen, září nebo říjen, 

kdy se jedná o měsíce s tzv. běžným provozem.  
 

3.3. Paní Erikou Zahradníčkovou z ulice Hraniční byly předneseny připomínky týkající se: 

a) neuklízení chodníků v ulici Hraniční 1 – 11, které jsou ve vlastnictví města ze strany 

TSMO, a. s.   

b) výmolu na komunikaci u Hraniční 13 a 15, který je třeba opravit 

c) neuspokojivého stavu přístřešků na kontejnery v ulice Hraniční. 
 

3.4. Projednány množící se stížnosti a ostrá kritika občanů týkající se tramvajové dopravy 

z Nové Ulice do centra města (náměstí Hrdinů) v souvislosti s rekonstrukcí ulice 1. máje. Je 

poukazováno nato, že zvolené tramvajové spojení je nevyhovující, a to zejména v propojení  

úseku  Nová ulice – Náměstí Hrdinů (kde se vůbec nemyslelo na občany cestující právě 

z Nové Ulice do „města“, na sportovní zápasy nebo do kostelů, do kina), a s tím související 

linka Neředín – Nová Ulice (kde jsou  znevýhodněni  cestující  z Neředína nebo Lazců , kteří 

cestují do Fakultní nemocnice, nebo děti do škol), především jde o komplikace  pro starší 

občany, maminky s dětmi a kočárky a invalidní cestující, kteří musí přestupovat na 

nejrušnější zastávce Okresní soud a mezi  2 nebo 3 světelnými přechody se přemístit  

z jedné zastávky na druhou. Byly projednány občany předané možné úpravy tramvajové 
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dopravy během rekonstrukce ulice 1. máje, které by vedly ke zlepšení dopravy občanů nejen 

Nové Ulice (viz příloha zápisu – např. nahrazení linky „1“ linkou „U“ v úseku Nová Ulice – 

Neředín a opačně, čímž by se vyřešil přestup na zastávce Okresní soud a bylo by umožněno 

v případě potřeby přestoupit na bezpečnější zastávce jako např. Tržnice, kde stačí vystoupit 

a zase nastoupit, aniž by se muselo využívat světelných přechodů). 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s kritikou občanů týkající se 

zhoršení tramvajové dopravy z Nové Ulice do centra města (např. na náměstí Hrdinů) a 

žádá o provedení změn tramvajových linek tak, by došlo k zajištění a zlepšení dopravy 

občanů Nové Ulice během rekonstrukce ulice 1. máje (viz návrhy řešení v příloze zápisu, 

např. nahrazení linky „1“ linkou „U“ v úseku Nová Ulice – Neředín a opačně). 

 (8pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.5. Projednáno upozornění na stav schodů na konečné zastávce tramvaje, které jsou vydrolené. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu vydrolených schodů na 

konečné zastávce tramvaje. 
 

IV. Nové požadavky 
 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s kritikou občanů týkající se 

zhoršení tramvajové dopravy z Nové Ulice do centra města (např. na náměstí Hrdinů) a žádá 

o provedení změn tramvajových linek tak, by došlo k zajištění a zlepšení dopravy občanů 

Nové Ulice během rekonstrukce ulice 1. máje (viz návrhy řešení v příloze zápisu, např. 

nahrazení linky „1“ linkou „U“ v úseku Nová Ulice – Neředín a opačně). 
 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu vydrolených schodů na 

konečné zastávce tramvaje.  

               

 V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.20 hod.. Příští schůze se bude konat dne 9. 5. 2017 

v 18.00 hodin v prostorách bývalého internetového pracoviště v areálu JALTA (v 1. patře, po 

schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova). 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Luděk Krystýn 

Schválil: Mgr. Luděk Krystýn, předseda KMČ č. 13 


